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Dowozu i odwozu dzieci 

z oddziałów przedszkolnych i szkół



I. Zagadnienia ogólne. 

1. Zgodnie z art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) bezpłatnym 

dowozem objęte są dzieci z uwagi na to, że droga do szkoły przekracza: 

a) 3 km- dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, 

b) 3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych, 

c) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów 

gimnazjów. 

2. Organizatorem dowozu dzieci/uczniów do oddziałów przedszkolnych „O" i szkół jest 

Gmina Nowy Kawęczyn. Opiekę nad dziećmi/uczniami sprawują osoby wyznaczone 

przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn. 

3. Godziny dowozu lub odwozu dzieci/uczniów określa harmonogram. Harmonogram 

sporządzany jest w oparciu o potrzeby szkół. 

4. Za bezpieczeństwo dzieci/uczniów w drodze na miejsce oczekiwania na autobus 

(przystanek) oraz do czasu jego przyjazdu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

5. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych „O" i dzieci do lat 

7 zobowiązani są do osobistego przekazania dziecka opiekunowi autobusu oraz 

odbierania go z autobusu zgodnie z rozkładem jazdy po zajęciach lekcyjnych. 

6. Wszystkie dzieci/uczniowie dowożone podczas oczekiwania na lekcje lub na odwóz 

objęte są działalnością zajęć świetlicowych. 

7. Dzieci/uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do 

zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń nauczycieli i opiekunów 

sprawujących opiekę w czasie dowozu/odwozu. 

8. Opiekunowie sprawujący opiekę w czasie dowozu/odwozu mają obowiązek 

informowania Szkołę o nieprawidłowym zachowaniu dziecka/ucznia w czasie dowozu 

lub odwozu ze Szkoły. Szkoła reaguje zgodnie z zapisami w regulaminie zachowania na 

zgłoszenia opiekunów dotyczących pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów. 

 

II. Dowóz dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkół. 

1. W czasie oczekiwania na przystanku na przyjazd autobusu zabronione są zabawy 

ruchowe, bieganie po drodze lub terenie przystanku czy placu manewrowego, 



przepychanie się, uderzanie tornistrami, teczkami itp. 

2. Wszystkie dzieci/uczniowie powinni czekać aż autobus podjedzie i zatrzyma się na 

przystanku. Wsiadanie do autobusu powinno nastąpić po wyrażeniu zgody przez osobę 

sprawującą opiekę w czasie dowozu. 

3. Po wejściu do autobusu szkolnego dzieci/uczniowie powinni zajmować wyznaczone 

miejsca i zapiąć pasy bezpieczeństwa (jeżeli są na wyposażeniu autobusu). 

4. Opiekun sprawujący opiekę w czasie dowozu, po przyjeździe autobusu na przystanek 

wysiada z niego i wprowadza dzieci /uczniów do środka (z tym momentem przejmuje 

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci). Po wejściu dzieci do autobusu 

zamyka drzwi. Po tych czynnościach informuje kierowcę o gotowości odjazdu i zajmuje 

miejsce na tylnym siedzeniu, cały czas kontrolując przebieg dowozu/odwozu dzieci. 

5. Po przyjeździe na teren szkoły opiekun sprawujący opiekę w czasie dowozu wysiada 

jednymi z dwojga drzwi, a następnie wprowadza nimi dzieci/uczniów z autobusu. 

Potem nauczyciele pełniący dyżur w szkole przejmują dzieci i od tego momentu 

ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

 

III. Odwóz dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkół. 

1. Po skończonych lekcjach dzieci/uczniowie objęci odwozem kierowani są do świetlicy, 

gdzie prowadzone są dla nich zajęcia pozalekcyjne. Po zakończonych zajęciach 

dzieci/uczniowie objęci odwozern przebierają się w szatni pod opieką nauczyciela. Z 

nauczycielem wychodzą ze szkoły do miejsca postoju autobusu, gdzie przejmuje nad 

nimi opiekę opiekun sprawujący opiekę w czasie odwozu. Opiekun wprowadza grupę 

do pojazdu. 

2. Dziecko/uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach 

wyznaczonym autobusem zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi świetlicy, 

innemu nauczycielowi lub dyrektorowi, którzy podejmują decyzję o dalszych losach 

dziecka/ucznia. 

3. Dziecku/uczniowi nie wolno: 

a) wychodzić ze szkoły do autobusu bez opieki nauczyciela, 

b) czekać przed wejściem na przyjazd autobusu bez opieki nauczyciela, 

c) oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela lub opiekuna sprawującego opiekę w 



czasie odwozu, 

d) wracać do dornu pieszo, jeżeli przyjechał autobusem, chyba, że przedstawi zgodę 

od rodzica bądź prawnego opiekuna. 

4. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun sprawujący opiekę w czasie odwozu 

wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających dzieci/uczniów. Dzieci/uczniowie 

mogą wysiąść z autobusu tylko za zgodą opiekuna. Od tego momentu za 

bezpieczeństwo dzieci/uczniów odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

5. Powrót do dornu powinien odbywać się lewą stroną drogi z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

 

IV. Przebieg jazdy autobusem szkolnym. 

1. W trakcie jazdy dzieci/uczniowie mogą słuchać własnych odbiorników (radia, 

magnetofony, odtwarzacze CD, MP3, MP4 i inne urządzenia grające) pod warunkiem, 

że nie przeszkadzają innym użytkownikom. 

2. W trakcie jazdy autobusem dzieciom/uczniom nie wolno: 

a) żądać zatrzymania pojazdu w miejscu nieprzeznaczonym, 

b) rozmawiać z kierowcą autobusu, 

c) wstawać ze swoich miejsc i ich zmieniać, otwierać okien i drzwi, 

d) zaśmiecać pojazdu, 

e) spożywać lodów, posiłków i pić napoje, 

f) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących z nimi osób, 

g) palić tytoniu i pić alkohol, 

h) przebywać pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających, 

i) przewozić przedmiotów i substancji, które mogą wyrządzić szkodę innym 

podróżnym (np. ostrych, cuchnących, łatwo palnych, wybuchowych, żrących, 

trujących i innych niebezpiecznych itp.). 

 

V. Prawa i obowiązki dziecka/ucznia. 

1. Dziecko/uczeń ma obowiązek: 

a) bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia: opiekuna sprawującego opiekę w 



czasie dowozu i odwozu, kierowcy autobusu oraz nauczyciela, 

b) przebywać w miejscu wyznaczonym przez opiekuna w czasie oczekiwania na 

odwóz, 

c) natychmiastowego  zgłaszania   wszystkich   nieprawidłowości   związanych z 

dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem nauczycielowi, wychowawcy 

lub opiekunowi sprawującemu opiekę w czasie dowozu/odwozu. 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Obowiązek zapoznania z regulaminem rodziców lub prawnych opiekunów oraz 

dzieci/uczniów spoczywa na Dyrektorze Szkoły. 
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